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เดือนเมษายน 2561

โครงการ “ไทยนิยม ย่ังยืน”



• ศธ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”
 ครั้งที่ 1/2561

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 

ราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารทุกสังกัด

และหน่วยงานในก�ากับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม

“การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ แต่กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้วางแผนขับเคลื่อนการท�างานตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

นับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ที่ได้มีการประชุมช้ีแจงนโยบายแนวทางขับเคลื่อนประเทศ

ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และวิทยากรระดับ

จังหวัดกว่า 2,800 คน

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีค�าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 

428/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศตามโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื ของกระทรวงศกึษาธกิาร โดยก�าหนดให้มอีงค์ประกอบของ

คณะกรรมการเป็น 2 คณะ คือ “คณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อนฯ” มี รมว.ศึกษาธิการ เป็น

ประธาน และ ปลัด ศธ. เป็นเลขานุการ และ “คณะกรรมการนโยบายและแผนการขับเคลื่อนฯ” 

มี รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานกรรมการ และนายอ�านาจ วิชยานุวัติ 

ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นเลขานุการ

โดยมีสรุปผลการประชุมดังนี้

- ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการด�าเนินงาน ความคืบหน้า ความเช่ือมโยง Road 

Map ของการด�าเนินงานตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาลที่มี

กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก รวมทั้งได้รับฟังการน�าเสนอตัวอย่างโครงการส�าคัญ ๆ 

โครงการ “ไทยนิยม ย่ังยืน”

ของทุกส่วนราชการใน ศธ. ที่สอดรับกับหลัก

การโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

- ให้ทกุองค์กรหลกักลับไปทบทวน

แผนการท�างานที่สอดคล้องรองรับกับกรอบ

งานตามโครงการไทยนยิม ย่ังยนื เพื่อต้องการ

ให้ทุกหน่วยงานได้วิเคราะห์ภารกิจ บทบาท

หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการท�างานเชิงบูรณาการ 

ให้เกิดการท�างานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ซึ่ง

จากการรับฟังข้อมูลที่ประชุมครั้งนี้มีหลาย

โครงการท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายแล้ว แต่

หลายโครงการอาจคลาดเคลื่อนไปบ้าง จึงขอ

ให้ทุกองค์กรหลักกลับไปทบทวนแผนการ

ท�างานทีส่อดคล้องรองรบักบักรอบงานทัง้ 10 

เรื่องตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยเน้น

หลักการ “วิเคราะห์ซ�้า ทบทวนให้ครบถ้วน” ว่า

แต่ละหน่วยงานเก่ียวข้องอย่างไรต่อการขับ

เคลื่อนที่มุ่งเน้นลงไปถึงระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับ

จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล ไปจนถึงหมู่บ้านกว่า 

85,000 แห่งทัว่ประเทศ โดยขอให้ลองนกึภาพ

ว่ามีหน่วยงานหรือสถานศึกษากระจายอยู่ทุก

หย่อมหญ้าทัว่ประเทศ จะด�าเนนิการอย่างไรให้

ประชาชนเข้าถึงโครงการเหล่านั้นของ ศธ.ได้
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- บุคลากรที่เป็นตัวแทนของ ศธ.ในพื้นที่ ซึ่งส่วนมากเป็นครู กศน. ให้ถือเป็น

ตวัแทนของ ศธ. โดยตรงและเป็นแกนหลกัในการประสานงานระดบัพืน้ที ่โดยครูเหล่านีส้ามารถ

เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของคณะกรรมการโครงการไทยนยิม ย่ังยนืในระดบัต�าบลได้ และสามารถ

ดึงผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรหลักอื่นเข้าไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับ

การท�างานได้

- มอบ ส�านักงาน กศน. ให้จัดประชุมทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต�าบล อ�าเภอ จังหวัด 

เพื่อเพ่ิมเตมิความรูแ้ละทบทวนงาน รวมทัง้การสร้างความรบัรูค้วามเข้าใจ ความตระหนกั การ

รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้ง 4 ภูมิภาค ใน

ช่วงเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยหลักสูตรการประชุมควรมีเรื่อง

ของเนื้อหาสาระ ชุดความรู้ กระบวนการ รวมทั้งเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในระดับชุมชนและ

หมู่บ้าน เพื่อให้ครู กศน.และทีมขับเคลื่อนฯ มีแนวทางการท�างานให้ประชาชนเข้าใจชุดความรู้ของ 

ศธ.ที่จะผลิตเผยแพร่ อันจะส่งผลถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนต่อไป

- มอบผู้ตรวจราชการ ศธ. (นายพิธาน พื้นทอง) เป็นหัวหน้าคณะท�างานการจัดท�า 

“ชดุความรูข้องกระทรวงศกึษาธกิาร” เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบประโยชน์จากโครงการ

ไทยนยิม ยัง่ยนื ของ ศธ. โดยคณะท�างานมาจากผูอ้�านวยการส�านกัด้านแผนและยทุธศาสตร์ของ

ทุกหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์รวบรวมเรื่องต่าง ๆ มาจัดท�าชุดความรู้ ที่อาจเป็น DVD หรือสื่ออื่น ๆ 

เพื่อแจกในชุมชนได้ ทั้งเรื่องที่เหมือนกันทั่วประเทศ เช่น โครงการเรียนฟรี 15 ปีฯ หรือในส่วนที่มี

บริบทต่างกันในแต่ละภาค เช่น ในพ้ืนทีช่ายแดนภาคใต้ จะมเีรื่อง รร.ประชารฐัจงัหวดัชายแดนภาค

ใต้ เป็นต้น

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้กล่าวฝากข้อคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี เกี่ยวกับสูตรของความส�าเร็จในการท�างานด้วยว่า สูตรส�าเร็จ = ความเพียร + ความ

ร่วมมอื + ประชารฐั เพื่อให้ทกุหน่วยงานน�าไปปรบัใช้การด�าเนนิโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื โดยต้อง

ค�านึงถึงความต้องการของพื้นที่ หรือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด
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• ประชมุทมีขบัเคลื่อนโครงการ “ไทยนยิม ยัง่ยนื” ภาคใต้
กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ

ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ครั้งที่ 1 ภาคใต้ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 

รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธานเปิดการประชมุ เมื่อวนัศกุร์ที ่20 เมษายน 

2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การบริหารงานในรูปแบบ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อ

บรูณาการงานของรฐับาลและทกุกระทรวง โดยยึดประชาชนเป็นศนูย์กลางในการขบัเคลื่อน กล่าว

คือ การสร้างการเรียนรู้และท�าความเข้าใจกับประชาชนด้วยความต้ังใจ ส่งผลให้เกิดความรัก

สามัคคีปรองดองกัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งคณะกร

รมการฯ เป็น 4 ระดบั ประกอบด้วยระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั ระดบัอ�าเภอ และระดบัต�าบล เนื่องจาก

การศกึษาเป็นส่วนหนึง่ทีม่คีวามเกีย่วเนื่องเชื่อมโยงการด�าเนนิงานในทกุระดบั ทีจ่ะเป็นการลดความ

เหลื่อมล�า้ในสงัคมให้น้อยลง และบรูณาการการท�างานของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐร่วมกบัประชาชนด้วย

การยึดถือความต้องการของประชาชนเป็นส�าคัญ ในกรอบหลักการเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง ได้แก่ กรอบหลักการในการด�าเนินการเพื่อการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง ได้แก่

• “สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง” เน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้เป็นที่

ยอมรับและปฏิบัติตามร่วมกัน

• “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนในโครงการ

สวัสดิการแห่งรัฐ

• “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” มุ่งพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน

• “วถีิไทยวถิพีอเพยีง” ส่งเสรมิการน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใช้ในการด�าเนนิชวีติ

ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

• “รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย” เน้นให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการเป็น

พลเมืองที่ดี

• “รู้กลไกการบริหารราชการ” ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุก

ระดับ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน

• “รู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม” ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล

• “รู ้ เท ่ าทัน เทคโนโลยี ”  ให ้

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการ

ส�าคัญ เช่น อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน

• “ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 

บูรณาการการท�างานทุกหน่วยงานเร่งแก้ไข

ปัญหาอย่างครบวงจร

• “รูง้านตามภารกจิของทกุหน่วย

งาน” คอืก�าหนดกจิกรรมของส่วนราชการทีล่ง

ไปปฏิบัติในพื้นที่

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 

มคีร ูกศน. เป็นตวัแทนของ ศธ. ในพืน้ทีโ่ดยตรง

และเป็นแกนหลักในการประสานงาน เพราะอยู่

ใกล้ชิดประชาชนที่สุด ผลลัพธ์สุดท้ายคือ

ประชาชน มคีณุภาพชีวติทีด่ ีและมคีวามสขุ ซึง่

จะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศตามล�าดับ สิ่ง

ส�าคัญอีกประการหน่ึงของการประชุมทีมขับ

เคล่ือนฯ ในครั้งนี้ คือการที่ทุกท่านได้เข้ามา

ร่วมมือร่วมใจ และรวมพลังในการท�างานตาม

ภารกิจของ ศธ.
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• ประชุมทีมขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ภาคกลาง
 และภาคตะวันออก

จากนั้นในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ 

เป็นประธานเปิดการประชมุทมีขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื ระดับ

ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก ภาคกลาง และกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมรอยัล

จูบิลี่บอลรูม ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี

โดยได้เน้นย�้าให้ “ครู กศน.ต�าบล ซึ่งเป็นทีมขับเคลื่อนหลัก น�าชุดความรู้ของ

กระทรวงศกึษาธกิาร ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบประโยชน์จากโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื 

และน�าจุดเด่นของแต่ละภาคมาประกอบพิจารณาขับเคลื่อน รวมทั้งน้อมน�าหลักการทรงงาน 

23 ประการ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืน”

พร้อมกล่าวด้วยว่า คนไทยโชคดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณ

อันยิ่งใหญ่ต่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ได้พระราชทานศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนหลักการทรงงาน 23 ประการ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณ บดนิทรเทพยวรางกรู รัชกาลที ่10 ทรงมพีระราชปณธิานสบืสานตามรอยเบือ้งพระยุคลบาท 

และได้กล่าวถึงพระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่ง

พระราชทานโอวาทในพธิรีบัพระราชทานทนุเรยีนด ีรางวลั เข็มเกยีรติคณุ และโล่เกยีรตคิณุ ประจ�า

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนราชวินิต เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ด้วยว่า 

“... การให้การศกึษาแก่เยาวชนนัน้ เป็นการสร้างคนให้มคีวามรู ้มคีวามคดิเหน็ทีถ่กูต้อง เทีย่งตรง 

มจีติใจทีต้ั่งมัน่ในคณุธรรมความสจุรติและเหน็แก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การ

ทีจ่ะจดัการศกึษาให้สัมฤทธ์ิผลทีพ่งึประสงค์ คอืให้เยาวชนเป็นผูถ้งึพร้อมด้วยความรูค้วามคดิและ

คณุธรรมดงัทีก่ล่าว นบัเป็นภารกจิทีต้่องอาศยัเวลา อาศยัความรู้ ความฉลาดรอบคอบ และความ

อดทนพากเพยีรอย่างสงู ท่านทัง้หลายผูม้หีน้าทีจ่ดัการศกึษา จงึต้องตระหนกัถงึความส�าคญัของ

ภาระหน้าที่ที่ตนมีอยู่ และมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติพัฒนางานต่อไปให้บรรลุผลสมบูรณ์ ส�าหรับนักเรียน

ที่ได้รับพระราชทานทุน รางวัล และเข็มเกียรติคุณนั้น ก็นับเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า ซึ่งจะเป็น

ก�าลังส�าคัญของบ้านเมืองในอนาคต แต่ละคนจึงต้องระลึกอยู่เสมอว่าตนมีภาระหน้าท่ีอันส�าคัญ

รออยู ่แล้วตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีนและฝึกฝนอบรมคณุธรรมความประพฤตใิห้ดียิง่ๆ ขึน้ จะได้สามารถ

น�าความรู้ ความฉลาด และความดีทั้งปวง ไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตน

แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง ...”

หลักการทรงงาน 23 ประการ 

ประกอบด้วย 1) การศึกษาข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ 2) ระเบิดจากภายใน 3) แก้ปัญหาจาก

จุดเล็ก 4) ท�าตามล�าดับขั้น 5) ภูมิสังคม 

ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 6) ท�างานแบบองค์

รวม 7) ไม่ติดต�ารา 8) รู้จักประหยัด เรียบง่าย 

ได้ประโยชน์สงูสดุ 9) ท�าให้ง่าย 10) การมส่ีวน

ร่วม 11) ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 12) 

บริการท่ีจุดเดียว 13) ใช ้ธรรมชาติช ่วย

ธรรมชาติ 14) ใช้อธรรมปราบอธรรม 15) 

ปลูกป่าในใจคน 16) ขาดทุนคือก�าไร 17) การ

พึง่พาตนเอง 18) พออยูพ่อกนิ 19) เศรษฐกจิ

พอเพียง 20) ความซือ่สัตย์สุจริต จริงใจต่อ

กัน 21) ท�างานอย่างมีความสุข 22) ความ

เพียร และ 23) รู้ รัก สามัคคี

สร.สาร
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• ประชุมทีมขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ภาคเหนือ
ผูบ้ริหารองค์กรหลกัของกระทรวงศกึษาธกิาร ศกึษาธกิารภาค ศกึษาธกิารจงัหวดั 

ผู้บริหาร และครู กศน.ต�าบล ใน 17 จังหวัดภาคเหนือกว่า 1,800 คน ให้การต้อนรับ พล.อ.สุร

เชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมร่วมพิธีเปิดประชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

โดยได้มีการจัดนิทรรศการการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และคู่มือการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ส�าหรับสถานศึกษา ภายใต้ 10 ประเด็นการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือสู่ความ

ยั่งยืน อาทิ องค์ความรู้เรื่อง “รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม” เพื่อสร้างค่านิยมประชาธิปไตยที่ถูก

ต้อง และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง, การอบรมเรื่อง “รู้เท่าทันเทคโนโลยี” ผ่านโครงการ

อินเทอร์เน็ตประชารัฐ โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครู กศน.ต�าบล หมู่บ้านละ 4 คน ในเรื่อง

การค้าออนไลน์ ภมูปัิญญา 4.0 สขุภาพดยีคุ 4.0 เกษตรกร 4.0 ภาครัฐ 4.0 เป็นต้น เพื่อถ่ายทอด

องค์ความรูสู้ป่ระชาชนทกุต�าบลต่อไป ทัง้ในเรื่องของการผลติและบรกิาร, การเปิดร้านค้าออนไลน์, 

การส่งเสริมการขาย, การบริหารการขาย, การบรรจุและการจัดส่งสินค้า เป็นต้น พร้อมติดตั้ง

อินเทอร์เน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านด้วย

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างปัญหาความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน จากเวที

ประชาคมตามโครงการฯ ระดบัจงัหวดัภาคเหนอื พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการการฝึกอาชพี, 

การเพาะปลูก, การบริหารจัดการขยะ, การจัดหาตลาดจ�าหน่ายสินค้า, การมีงานท�า, ความเสี่ยง

จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การเข้าถึงแหล่งเงินทุน, การสร้างฝายชะลอน�้ากึ่งถาวร เป็นต้น

“กระทรวงศกึษาธกิาร ได้มอบหมายให้ส�านกังาน กศน. เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกั

ในการท�างานเชิงบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอืน่ ๆ ในระดับพื้นท่ี เพราะ

ท�างานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว หากจะมีจุดเน้นพิเศษ ก็คงเป็นงานที่ ศธ.ได้ท�าร่วมกับพี่

น้องครู ผู้บริหาร และผู้ท่ีเก่ียวข้องในพื้นที่นี้

อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย 

จ.เชียงราย และพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แม่สอด จ.ตาก, การแก้ไขปัญหาการศึกษาใน

พื้นที่ชายแดน 8 จังหวัดภาคเหนือ เป็นต้น ซึ่ง

ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบผลการ

ด�าเนินงานต่าง ๆ มาโดยตลอดอยู่แล้ว และ

นายกรฐัมนตรยีงัได้มอบนโยบายต่อมาด้วยว่า 

“ทุกพื้นที่ในประเทศไทย ทั้ง 76 จังหวัด และ

กรุงเทพมหานคร ถือเป็นพื้นท่ีพิเศษ” ดังนั้น

ความพเิศษของการด�าเนนิงานโครงการนี ้กค็อื

ดูแลการด�าเนินงานของรัฐบาลทุกด้านให้เข้า

ถึงประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมใน 10 

เรื่องตามกรอบหลักการที่ ได ้ก�าหนดไว ้” 

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าว.
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• ประชุมทีมขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กระทรวงศกึษาธกิาร จดัประชมุทมีขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทย

นิยม ยั่งยืน ระดับต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 30 

เมษายน-1 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อ.

เมืองฯ จ.ขอนแก่น โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น

ประธานเปิดการประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า เรื่องส�าคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้เน้น

ย�า้ในการประชมุทมีขบัเคลื่อนฯ ทัง้ 6 ภาคดงักล่าว คอื การน�า “ชุดความรู”้ ทีก่ระทรวงศกึษาธิการ

จัดท�าขึ้นในรูปแบบ DVD เพื่อให้ครู กศน.ต�าบล น�าไปเผยแพร่ในระดับพื้นที่ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่

ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศมากที่สุด เนื่องจาก กศน.ต�าบลทุกแห่งมีบทบาทและ

ภารกิจ 4 ศูนย์เรียนรู้ ทั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�า

ต�าบล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจ�าต�าบล 

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

“นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย�้าเมื่อวานนี้ (29 เม.ย.

2561) ขอให้ดูกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดย

เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวง

ศกึษาธกิารจงึได้มอบให้ กศน.ส�ารวจข้อมลูกลุม่

ผูม้รีายได้น้อยทีค่วรจะได้รบัความช่วยเหลอืมาก

เป็นพิเศษ ซึ่งครู กศน.จะได้รับ

การถ่ายทอดวิธีการที่จะช ่วยส ่งเสริมให ้

ประชาชนเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เช่น การผลิต

หรือแนะน�าสินค้าผลิตภัณฑ์ โดยขอให้มีการ

ท�างานตามกลไกประชารัฐ คือ เกิดความร่วม

มือกับภาคประชาชน และภาคเอกชนในพื้นท่ี 

เช่น หอการค้า อุตสาหกรรม ประธานชมรม

ธนาคาร ฯลฯ อันจะส่งผลให้ประชาชนในทุก

พื้นท่ีของประเทศได้รับประโยชน์โดยตรง คือ 

การพฒันาคณุภาพชวีติ และยกระดบัรายได้ให้

มากขึ้น” พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว

สร.สาร
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